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MA 23.1O
TRADING PLACES
14:OO NEST (Reserveren)

BOOKLAUNCH TRADING PLACES
�
Trading Places herdenkt, test en ontwikkelt design-driven praktijken om deel te nemen aan de publieke ruimte
en maatschappelijke problemen in vraag te stellen.
Trading Places nodigt de lezer uit om haar perspectief
te verbreden en in de hedendaagse stedelijke
context aan de slag te gaan.

REPLACE ME AS
THE SUBSTITUTE
14:30 NEST

TALK AND BOOK PRESENTATION WITH
MICHAEL FLIRI AND NICOLA SETARI

HOW DO YOU DO-SESSIES
15:OO�17:OO NEST

Deze sessies brengen beginnende docenten/onderzoekers, studenten met een afstudeerproject, jonge
kunstenaars en ontwerpers samen. Ze komen bijeen om
ideeën en tips over de ontwikkeling van hun projecten
te delen, te bediscussiëren en verfijnen.
�
THEMA’S • Interdisciplinariteit
		 • Zichtbaarheid
		 • Identiteit & Auteurschap
		 • Participatie
		 • Artistieke Praktijk vs. Artistiek Onderzoek

BOOK LAUNCH VAN TOM VAN IMSCHOOT
�
In dit boek lees je waarom schrijven belangrijk is in de
ontwikkeling van een praktijk als kunstenaar, criticus,
essayist, docent, … Het nodigt uit om verbanden te leggen tussen kunst en kritiek, ontwerp en vertaling, actie
en reflectie, beeld en confrontatie, … Het is een poging
om schrijven terug op een traditie van vrij spreken en
denken te enten. Schrijven als een performatieve daad.

2:54 a.m. is een muzikale voorstelling over een vrouw
die niet vroeg om oog om oog, maar om oog in oog.
Een voorstelling van studenten in samenwerking met
Els Roobroeck.

• Kunsteducatie
• Projectfinanciering
• Onderwijs in de kunsten
• Artistieke Ondernemingsmodellen
• Zakelijke en juridische aspecten
van het kunstenaarschap
• Communicatie in de kunst- en cultuursector

LUCA @ SPHINX
18:3O�19:3O SPHINX

LUCA toont een selectie afstudeerfilms van een
nieuwe generatie filmmakers.
�
FILM 1
• ‘Vriend van Goud’
van Ruben Vandenborre (12'04")
FILM 2
• ‘Armand’ van Andries Essel (13'14")

15 KORTFILMS
2O:OO SPHINX

(Reserveren)

SCREENING MASTERS AUDIOVISUELE KUNSTEN
SINT-LUKAS BRUSSEL
�
LUCA presenteert de afstudeerfilms van haar filmstudenten in Brussel. De 15 kortfilms illustreren de grote
diversiteit aan stijlen en genres die binnen LUCA worden
beoefend.

• SKIP THIS AD
2O:3O LEITMOTIV

(Reserveren)

Wat is de toekomst van reclame? Vandaag lijkt die vraag
relevanter dan ooit. TV-reclame verliest aan slagkracht
en sinds kort wordt er online meer moving content gekeken dan op TV. De overkill aan prerolls of gesponsorde
content op sociale media liggen aan de basis van een
groeiende reclame-allergie. Genoeg redenen om je als
adverteerder of reclamemaker zorgen te maken.

LUCA-JAZZ ENSEMBLE
21:3O HOTSY TOTSY

Studenten en alumni presenteren zichzelf in diverse
combo’s en verrassen met afstudeerprojecten, bachelorproeven, ... Een verrassende manier om jazz te
beleven en te herontdekken, nu door de ogen van jong
muzikaal geweld.

LUX JONG TALENT
13:OO�20:OO NEST
BOOKSHOP
13:OO�2O:OO NEST
MIRROR MIRROR
13:OO�2O:OO NEST

Spiegelpaleis of fenomenologische oefening? Ga in dialoog met je eigen spiegelbeeld in de installatie Mirror
Mirror van Rudi Knoops.
(Reserveer je plaats online op www.luca-showcase.be)

DO 26.1O
DRAWING IS THINKING
O9:15-17:3O CAMPUS
SINT-LUCAS (Reserveren)

Het internationale symposium Drawing is Thinking –
Thinking is Moving zoomt in op de rol van de tekening
in de genese van beelden. Verschillende sprekers stellen
de relevantie, draagwijdte en betekenis van de analogie
tussen tekenen en denken in vraag. Met aandacht voor
de tekening als intuïtieve beweging, de diversiteit van
het tekenen als denkproces en de rol van de tekening in
de artistieke ontwikkeling stellen ze een reeks inzichten
ter discussie.

LUCA @ SPHINX
18:3O�19:3O SPHINX

LUCA toont een selectie afstudeerfilms van een
nieuwe generatie filmmakers.
�
FILM 1
• ‘Sons of No One’
van Hans Vannetelbosch (21'15'')
FILM 2
• ‘Drush’ van Nils Janssens (3'20'')

TICKET TO RIDE
19:3O-21:3O NEST (Reserveren)

BOOK LAUNCH PRAKTIJKONDERZOEK
IN MUZIEKEDUCATIE
�
De laatste jaren is er meer belangstelling voor de ‘leraar als onderzoeker’. Het uitgangspunt van dit boek is
dat praktijkonderzoek niet vrijblijvend is. Reflecteren
over de onderwijspraktijk en onderzoek zouden vanzelfsprekend moeten zijn. Het boek is een verkennende rit in het boeiende domein van praktijkonderzoek
in muziekeducatie. Het wil een open en uitnodigende
inspiratiegids zijn.

FUTURE SKILLS
2O:OO NEST (Reserveren)

DEBAT OVER ONDERNEMERSCHAP
IN KUNSTONDERWIJS
�
De cultuursector en het socio-culturele veld zijn sterk in
evolutie. Van kunstenaars en ontwerpers wordt steeds
meer ondernemerschap gevraagd terwijl kunsthogescholen focussen op het kunstenaarschap. Kan kunstonderwijs meer aandacht hebben voor andere rollen in het
brede werkveld. Kunnen de kritische attitude en de creatiedrang die centraal staan in onze opleidingen met
projectmatig (samen)werken, innoveren, ondernemen,
... gecombineerd worden? Ongetwijfeld stof voor debat.

LUCA-JAZZ ENSEMBLE
21:3O MISSY SIPPY

Masterstudenten werken tijdens een intensief masterseminarie aan interventies in relatie tot de Rabot-Tondelierwijk in Gent. En dit in een context van stedelijkheid
en fictionalisering. In NEST maken ze vertalingen van
dit proces voor een publiek. - Org. Sarah Kesenne, Roel
Kerkhofs en Stijn Van Dorpe van de onderzoeksgroep
Art, space & context.

LUCA toont een selectie afstudeerfilms van een
nieuwe generatie filmmakers.
�
FILM 1
• ‘Carry On’ van Mieriën Coppens (12'7'')
FILM 2
• ‘Tussen Zweefvlucht en Zwaartekracht’
van Mahdieh Fahimi (16'51'')

LUCA-JAZZ ENSEMBLE
21:3O MISSY SIPPY

Studenten en alumni presenteren zichzelf in diverse
combo’s en verrassen met afstudeerprojecten, bachelorproeven, ... Een verrassende manier om jazz te
beleven en te herontdekken, nu door de ogen van jong
muzikaal geweld.

Studenten en alumni presenteren zichzelf in diverse
combo’s en verrassen met afstudeerprojecten, bachelorproeven, ... Een verrassende manier om jazz te
beleven en te herontdekken, nu door de ogen van jong
muzikaal geweld.

JONGE KUNSTENAARS
13:OO�18:OO CARRINGTON
LUX JONG TALENT
13:OO�20:OO NEST
BOOKSHOP
13:OO�20:OO NEST
MIRROR MIRROR
13:OO�20:OO NEST

LUCA-JAZZ ENSEMBLE
21:30 • MANTECA

Studenten en alumni presenteren zichzelf in diverse
combo’s en verrassen met afstudeerprojecten, bachelorproeven, ... Een verrassende manier om jazz te
beleven en te herontdekken, nu door de ogen van jong
muzikaal geweld.

JONGE KUNSTENAARS
13:OO�18:OO • CARRINGTON
LUX JONG TALENT
13:OO�2O:OO • NEST
BOOKSHOP
13:OO�2O:OO • NEST
MIRROR MIRROR
13:OO�2O:OO • NEST

ZA 28.1O

FINISSAGE JONG TALENT
17:OO NEST

ACADEMISCHE OPENING
15:OO • VOORUIT (Reserveren)

JONGE KUNSTENAARS
13:OO�18:OO CARRINGTON
BOOKSHOP
13:OO�2O:OO • NEST
MIRROR MIRROR
13:OO�2O:OO NEST

Op de plechtige opening van het academiejaar 20172018 reikt LUCA een eremaster en verscheidene
LUCA-awards uit, daarnaast huldigt LUCA een verdienstelijke alumnus.
Tot slot geniet je van SichtLaut, een project waarin dans,
beeld en muziek samenvloeien tot één performance.
SINT-JACOBS
Klank krijgt een lichaam. Beweging maakt sporen. Vorm
wordt geluid. Fundamenteel spreken alle performers dezelfde diep menselijke creatieve taal. Een performance
GRAVEN
waarbij
concept, creatie en uitvoering samenvallen en
STEENelke voorstelling uniek maakt.
daardoor

(Reserveer je plaats online op www.luca-showcase.be)

Beestenmarkt
CARRINGTON
ARCA

Spiegelpaleis of fenomenologische oefening? Ga in dialoog met je eigen spiegelbeeld in de installatie Mirror
Mirror van Rudi Knoops.
(Reserveer je plaats online op www.luca-showcase.be)
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De onderzoeksgroep Art, space & context nodigt de
Belgische schrijfster Rachida Lamrabet uit binnen een
masterseminarie rond stedelijkheid en fictionalisering.
En dit naar aanleiding van haar recente uitgave ‘Zwijg
allochtoon’, een essay over identiteit, racisme en het
vrouwenlichaam als inzet van de strijd om de vrijheid.

De Faustlegende is een universeel literatuurgegeven dat
ook in de operawereld grote sporen heeft nagelaten. In
deze lezing wordt nagegaan hoe en bij wie die sporen
het meest pregnant zijn, en op welke manier de transitie van toneelstuk naar muziekdramatische realisatie
is gebeurd.

(Reserveer je plaats online op www.luca-showcase.be)

LUCA @ SPHINX
18:3O�19:3O SPHINX

LEZING DOOR RACHIDA
LAMRABET
19:OO VOORUIT (Reserveren)

FAUST IN DE OPERA DOOR
JOHAN UYTTERSCHAUT
19:3O • OPERA (Reserveren)

Spiegelpaleis of fenomenologische oefening? Ga in dialoog met je eigen spiegelbeeld in de installatie Mirror
Mirror van Rudi Knoops.

Ba

BIJLOKE

SINT-PIETERS
STATION

NEST • Graaf Van Vlaanderenplein 40, Gent
VOORUIT • Sint-Pietersnieuwstraat 23, Gent
SPHINX CINEMA • Sint-Michielsplein 3, Gent
CARRINGTON • Burgstraat 18, Gent
LEITMOTIV • Schepenenvijverstraat 4, Gent
VLAAMSE OPERA • Schouwburgstraat 3, Gent
ARCA • Sint-Widostraat 4, Gent

NEST
VOORUIT

m4

DEBAT VOORAFGEGAAN DOOR THEATERSTUK ‘2:54AM’
�
Wie is vrijheidsstrijder? En wie terrorist? Het is niet altijd eenvoudig. Ook een held is niet altijd gemakkelijk
te definiëren. Is de held diegene die zijn tegenstander
verslaat en wraak neemt? Of is dat het slachtoffer dat
erin slaagt om de dader in de ogen te kijken en vergeving
te schenken?—gebaseerd op een onderzoeksproject
van LUCA Drama.

THEMA’S
		
		
		
		
		
		

Koester je de ambitie de designwereld te revolutioneren
of laat je de productie van je meubel liever over aan een
bekend label? Dan is kennis van intellectuele eigendom
noodzakelijk. Een infosessie van het Kunstenloket boordevol juridisch correcte informatie en voorbeelden.

PROJECT TONDELIER
14:OO�17:OO NEST (Reserveren)

Tra

MINIMA DOCTA
& ACTS OF PEACE,
ACTS OF WAR (Reserveren)
19:3O�21:3O ARCA

Deze sessies brengen beginnende docenten/onderzoekers, studenten met een afstudeerproject, jonge
kunstenaars en ontwerpers samen. Ze komen bijeen om
ideeën en tips over de ontwikkeling van hun projecten
te delen, te bediscussiëren en verfijnen.

(Reserveren)

De studentenparticipatieraad palmt NEST is. Er is een
pingpongtornooi, er zijn good practices die gedeeld
worden.

4

LUCA toont een selectie afstudeerfilms van een
nieuwe generatie filmmakers.
�
FILM 1
• ‘Shadow’ van Zeina Alqahwaji (20')
FILM 2
• ‘In Kubio’ van Aude De Bruycker
& Thomas Rouckhout (3'17'')

(Reserveer je plaats online op www.luca-showcase.be)

HOW DO YOU DO-SESSIES
15:OO�17:OO NEST

IP MANAGEMENT
& DESIGN
16:OO�18:OO NEST

STUDENTS TAKE OVER
12:OO NEST

am
Tr

Reserveer je plaats online op
WWW.LUCA-SHOWCASE.BE

LUCA @ SPHINX
18:3O�19:3O SPHINX

Spiegelpaleis of fenomenologische oefening? Ga in dialoog met je eigen spiegelbeeld in de installatie Mirror
Mirror van Rudi Knoops.

BOOK LAUNCH MET ROEL KERKHOFS
�
Musée Museum herbergt een uitzonderlijke collectie
beelden komende uit een verscheidenheid aan privéwoningen. De collectie is in 2014 verzameld tijdens het gelijknamige visueel productieplatform in een Brusselse
wijk, waarbij de bewoners gezien werden als de archivarissen van een imaginair museum.

LEZING VOOR GRAFISCH DESIGNERS
& ILLUSTRATOREN
�
Alleen met de juiste kennis kan je goed onderhandelen en de (prijs)verwachtingen in een juridisch correct
contract gieten. Een infosessie van het Kunstenloket
boordevol juridische informatie, tips en voorbeelden uit
de wereld van graphic design en illustratie.

JONGE KUNSTENAARS
13:OO�18:OO CARRINGTON
LUX JONG TALENT
13:OO�2O:OO NEST
BOOKSHOP
13:OO�2O:OO NEST
MIRROR MIRROR
13:OO�20:OO NEST

Tram 1

VU: BART GEERTS, PALEIZENSTRAAT 70, 1030 BRUSSEL
GRAFISCH ONTWERP: CORBINMAHIEU.BE + JANENRANDOALD.BE

Deze sessies brengen beginnende docenten/onderzoekers, studenten met een afstudeerproject, jonge
kunstenaars en ontwerpers samen. Ze komen bijeen om
ideeën en tips over de ontwikkeling van hun projecten
te delen, te bediscussiëren en verfijnen.
�
THEMA’S • Interdisciplinariteit
		 • Zichtbaarheid
		 • Identiteit & Auteurschap
		 • Participatie
		 • Artistieke Praktijk vs. Artistiek Onderzoek

Tentoonstelling met afstudeerwerken.

MUSÉE MUSEUM
14:OO NEST (Reserveren)

(Reserveren)

VR 27.1O

Velds
traat

Op het programma onder meer artist’s
talks en lezingen van veelbelovende
jonge onderzoekers in de kunsten, een
design- en kunsttentoonstelling, screenings en performances, concerten,
book launches en een awards night.

HOW DO YOU DO-SESSIES
15:OO�17:OO NEST

De Showcase is een ontmoetingsplaats waar jonge, creatieve wolven
de oude meesters en gevestigde
waarden treffen, waar nieuw talent
en toekomstige werkgevers elkaar
kunnen ontmoeten en waar nieuwe
ideeën getoond worden aan geïnteresseerde investeerders.

Studenten en alumni presenteren zichzelf in diverse
combo’s en verrassen met afstudeerprojecten, bachelorproeven, ... Een verrassende manier om jazz te
beleven en te herontdekken, nu door de ogen van jong
muzikaal geweld.

EEUWIG ANDERS
18:3O ARCA (Reserveren)

WOORDEN
WORDEN WERKEN 		
14:OO NEST (Reserveren)

LUCA organiseert haar Showcase
extra muros en gaat hiervoor een
samenwerking aan met relevante
culturele instellingen in de steden
waar ze haar opleidingen organiseert.
NEST wordt onze hoofdlocatie, maar
we organiseren ook activiteiten op
andere locaties.

LUCA-JAZZ ENSEMBLE
21:3O MISSY SIPPY

WO 25.1O

CONTRACTEREN
& ONDERHANDELEN
14:OO�16:OO NEST

Tram
1

Jaarlijks organiseert LUCA School of
Arts een LUCA Showcase. Een week
lang kijkt LUCA terug naar de beste realisaties van het afgelopen jaar en blikt
ze vooruit op intrigerende projecten
voor het nieuwe academiejaar. LUCA
presenteert er niet alleen de beste afstudeerwerken van een nieuwe generatie kunstenaars en ontwerpers, maar
ook vernieuwende onderwijsprojecten
en baanbrekende onderzoeksideeën
van docenten.

MASTERPROEF DRAMA ANKE JOCHEMS
�
Het begint allemaal als ze het meest eenzame gedicht
ter wereld tegenkomt. Alone with everybody. Ze besluit dat het genoeg geweest is. Vastberaden om een
antwoord te vinden gaat ze de straat op. En stelt ze
iedereen die voorbijkomt dezelfde vraag: wat is liefde?
Alone with everybody is een wervelende en ontroerende zoektocht van een klein individu, naar het grootste
wat er is.

BOOKSHOP
13:OO�2O:OO NEST
MIRROR MIRROR
13:OO�2O:OO NEST

SHOWCASE DI 24.1O
2O17

GENT
23-28.1O

ALONE WITH EVERYBODY
2O:3O ARCA (Reserveren)

LUX JONG TALENT
13:OO�2O:OO NEST

THEATERSTUK ‘LE CHICON’ EN BOOK LAUNCH
‘EEUWIG ANDERS’ VAN MAXIME WALADI
�
In Le Chicon heeft Waladi het over verleden en heden,
geworteld in interculturele grond - bezaaid met witloof
en durumtarwe. Daar waar het gekende en het onbekende, de verwachtingen en de verlangens tot een innerlijke verscheurdheid leiden. Le Chicon is een persoonlijke
queeste naar een eigen plek in de veranderlijke maatschappij, naar erkenning en gemoedsrust. Welke invloed
heeft de omgeving op onze identiteit? In Eeuwig anders
wordt de spanning tussen de individuele identiteit en de
collectieve samenleving onder de loep genomen. Door
een groeiend wij-zij-denken als gevolg van globalisering
en het proces van individualisering komt deze identiteit
immers onder druk te staan.

SCHOOL
OF
ARTS

LEZING VAN DE LIEVEN GEVAERT LEERSTOEL
�
De Hongaarse kunstenaar en fotograaf Peter Puklus
schetst een schijnbaar eenvoudig maar gesofisticeerd
beeld van zijn eigen leefwereld. Hij bracht enkele gelauwerde fotoboeken uit. Wat komt er allemaal kijken bij
het maken, publiceren en verspreiden van fotoboeken en
fotoprojecten? Vanavond deelt Puklus zijn persoonlijke
ervaringen met ons.

LUCA @ SPHINX
18:3O�19:3O SPHINX

LUCA toont een selectie afstudeerfilms van een
nieuwe generatie filmmakers.
�
FILM 1
• ‘Light Club’ van Huei Li Yap (3'24'')
FILM 2
• ‘The Flandrien’ van Kinshuk Surjan (29')

LUCA

FROM HANDBOOK
TO HERO MOTHER
19:3O NEST (Reserveren)

R40

ZUID

E17
(LUCA-JAZZ) HOTSY TOTSY • Hoogstraat 1, Gent
(LUCA-JAZZ) MISSY SIPPY • Klein Turkije 16, Gent
(LUCA-JAZZ) MANTECA • Cataloniëstraat, Gent

